
  

 

 

 
 

 

ANUNŢ 
 

Pentru obţinerea bursei sociale pe 

semestrul I al anului universitar 2020-

2021, studenţii cu vârsta sub 35 de ani, 

în regim subvenționat, cu venituri sub 

salariul minim net pe economie 

(1346lei/lună/membru de familie pe 

lunile IULIE, AUGUST și 

SEPTEMBRIE 2020), pot depune 

dosarul complet la Secretariatul 

facultăţii până la data de  22 octombrie 

2020. 
Prezentarea unor documente incorecte sau false, în scopul obținerii bursei sociale, atrage restituirea 

bursei încasată necuvenit, răspunderea penală și implicit exmatricularea studentului. 

Link la Procedura de acordare a burselor studențești: https://www.tuiasi.ro/wp-

content/uploads/2020/07/PO.PRS_.03_E2R3.pdf 

 

DECANATUL, 
 

 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI 

FACULTATEA DE MECANICĂ 

https://www.tuiasi.ro/wp-content/uploads/2020/07/PO.PRS_.03_E2R3.pdf
https://www.tuiasi.ro/wp-content/uploads/2020/07/PO.PRS_.03_E2R3.pdf


Dosarul  de bursă socială cuprinde următoarele acte: 

- cererea și declarația studentuluiva fi listată, completată, semnată și 
scanată (vezi mai jos) 

- ancheta socială privind situaţia financiară a familiei (avizata de 
Primarie) . 

- adeverinţe de salariat pentru venitul NET realizat de părinţi și studenți 
(unde e cazul) în ultimile 3 luni (iulie, august și septembrie 2020). Venitul 
lunar pe membru de familie nu trebuie să depășească 1346 lei pe lunile 
iulie, august și septembrie 2020. 

- cupoane de pensie pentru ultimile 3 luni (iulie, august și septembrie 
2020) sau adeverinţă de la Direcţia pentru probleme de muncă şi 
ocrotiri sociale - Oficiul de asigurări sociale şi pensii de stat. 

- adeverinţă emisă de primărie de la domiciliul studentului pe numele 
părinţilor și a studenților privind venitul agricol (Legea nr.18/1991). 

- adeverinţe de venit de la ANAF pentru părinți și studenți (titular și frați) 
și/sau certificat fiscal Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlul de 
Stat. 

- adeverinţă emisă de primărie de la domiciliul studentului pentru Legea 
nr. 67/1995 privind ajutorul social (dacă este cazul). 

- copie după certificatul de naştere şi adeverinţă de elev sau student 
pentru fraţii sau surorile + copie după certificatul de naştere/BI. 

- certificatul de căsătorie în copie xerox pentru părinţii recăsătoriţi sau 
copie xerox a sentinţei de divorţ a părinţilor cu pensia alimentară 
stabilită.  

- adeverinţă pentru veniturile realizate în ultimile 3 luni ale soţului 
(soţiei) părintelui recăsătorit. 

- dovada  primirii pensiei  de întreţinere din partea părintelui obligat la 
plata acesteia sau a înregistrării la judecătorie a cererii pentru pensie 
de întreţinere. (dacă este cazul) 

- certificatul de deces a unuia din părinţi. (dacă este cazul) 

- dovada primirii pensiei de urmaş sau a înregistrării la Direcţia pentru 
probleme de muncă şi ocrotiri sociale a cererii studentului orfan. (dacă 
este cazul) 

- dovada înregistrării la organele de poliţie din raza domiciliului 
studentului, a cererii privind identificarea noului domiciliu al unuia din 
părinţi, în cazul în care acesta a părăsit reşedinţa comună, în vederea 
obligării acestuia la plata pensiei de întreţinere. (dacă este cazul). 



- STUDENȚII CU VÂRSTA PESTE 26 de ani vor depune, după caz: 
adeverința cu salariul net al  acestuia pe lunile iulie, august și 
septembrie 2020, adeverința de la ANAF și adeverință de la Primărie 
privind venitul agricol al acestuia. 

- STUDENȚII CĂSĂTORIȚI vor depune, după caz: adeverința cu 
salariul net al acestora pe lunile iulie, august și septembrie 2020, 
adeverința de la ANAF și adeverință de la Primărie privind venitul 
agricol al acestuia, certificat de naștere al copilului (dacă este cazul) și 
ancheta social realizată de Primărie. 

- STUDENȚII AFLAȚI ÎN PLASAMENT vor depune, după caz, 
hotărârea de acordare a plasamentului, cupoane sau adeverințe cu 
valoarea alocației, adeverința de la ANAF, adeverință de la Primărie 
privind venitul agricol al acestuia și adeverința cu salariul net pe lunile 
iulie, august și septembrie 2020 (dacă este cazul); 

- STUDENȚII CARE SUFERĂ DE BOLI CRONICE vor depune 
certificat medical de la medicul specialist, adeverință de la medicul de 
familie și adeverință de la Dispensarul studențesc din campus; 

 

- formulare (cererea de acordare a bursei şi declaratia de venit, vezi 
mai jos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ANEXA 5 

UNIVERSITATEA  TEHNICĂ  “GHEORGHE ASACHI”   din IAŞI 

FACULTATEA DE MECANICĂ 

 

DECLARAŢIE DE VENITURI 

 Studentul(a) ____________________________________anul de studii ____, licenţă/masterat, grupa ________, 

deţinător al cardului bancar la banca _________________________________ CNP ___________________, 

tel.__________________, email ____________________________________, 

 Pentru determinarea veniturilor nete în vederea obţinerii dreptului de bursă socială, declar toate veniturile nete 
obţinute în familie: 

A. VENITURI NETE REALIZATE 

1. Salarii medii nete totale:  ________________________________  (lei/lună)  

2. Pensii:     ________________________________ (lei/lună)  

3. Alocaţii de stat pt. copii:  ________________________________ (lei/lună) 

4. Alte ajutoare primite de la stat: _________________________________(lei/lună) 

5. Venituri din spaţii proprii închiriate: _______________________________ (lei/lună) 

6. Venituri din asociere la societăţi 

     cu capital privat (inclusiv dividende):  ________________________________ (lei/lună) 

7. Venituri din agricultură:  _________________________________(lei/lună) 

8. Alte venituri :    _________________________________(lei/lună) 

  

TOTAL VENITURI NETE (LEI/LUNĂ):   _____________________________ (lei/lună) 

      

B. Numărul persoanelor aflate în întreţinere:_____________,  

din care: - numărul elevilor   ________________ 

  - numărul studenţilor  ________________ 

  - numărul copiilor preşcolari ________________ 

C. Venitul net mediu pe membru de familie: __________________________(lei/lună)  

 Pentru justificarea celor declarate anexez următoarele adeverinţe sau copii legalizate: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Sub sancţiunea Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că datele înserate 
mai sus sunt reale, cunoscând că nedeclararea veniturilor sau declararea falsă a acestora atrage pierderea 
calităţii de student, restituirea bursei încasate şi suportarea consecinţelor legale. 

Deasemenea, declar pe propria răspundere următoarele: nu am obţinut în perioada iulie – septembrie 
2020, alte venituri decât cele declarate prin prezenta şi nu am cunoştinţă că părinţii mei au obţinut alte venituri 
decât cele declarate; nu sunt angajat, nu primesc ajutor de şomaj. 

 

Data:        Semnătura student: _______________________ 

 



 
 

ANEXA 4 
 

CERERE pentru acordarea bursei de ajutor social /  
bursei de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte/maternitate/deces 

 
 
 
 

Domnule Decan, 
 
 

Subsemnatul(a), …………………………………………………………......…………….., student la 

Facultatea de Mecanică, din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în anul de 

studii…………..licenţă/masterat, cursuri de zi, fără taxă, grupa …………., vă rog să-mi aprobaţi acordarea 

bursei de ajutor social / bursei de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte / bursei de ajutor social 

ocazional pentru maternitate / bursei de ajutor social ocazional pentru deces, pentru anul universitar 2020-

2021, semestrul I . 

 

● În cazul solicitării unei burse de ajutor social pentru veniturile nete lunare medii sub salariul minim pe 

economie sau a solicitării bursei ocazionale de ajutor pentru îmbrăcăminte, anexez declaraţia de venituri – 

formular tip şi documentele justificative aferente. 

● În cazul solicitării unei burse din categoria: burse de performanţă, burse de ajutor social pe caz de boală, 

burse de ajutor ocazional de maternitate şi de deces, anexez următoarele documente: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Data         Semnătura studentului(ei), 

 

 

 

 

 

 

Domnului Decan al Facultăţii de Mecanică 

 


